
 לש ונובזעמ

 ירלאמ (ה'צ'א) קחצי לאס

 ייח תורוק

 .םיעצמא תלד החפשמל דדגבב 1923-ב יתדלונ ,יריאמ קחצי ,ינא

 םע דחא תיבב הרג יתחפשמ 1941 עצמא דע .תונומתל תורגסמו תונומת תריכמל תונח קיזחמ היה יבא
 םיחא ינש םעו םייתנשב ינממ תרגובמה יתוחא םע יתלדג .תיברע-תידוהי תברועמ הביבסב תפסונ החפשמ
 .8 ליג דע םש יתראשנ ."רדח"ב דומלל יתחלשנ ריעצ ליגב .ירחא ודלונש

 .ןובשחו תילגנא ,תיברע ,(דחוימה ידדגבה ןוגינה םע) םיבותכו סיאיבנ ,הרות 'תדמל *רדח"-ב

 ןכ-ינפל ,בגא) .םולשתב וב םידומילהש ,"שמש" יתרקויה רפסה תיבל יתסנכנ ,1931 רבוטקואב ,8 ליגב
 .(סולשתב - תונבל *סנאילא" רפסה תיבל יתוחא המשרנ

 ותמוקב ליכה רפסה תיב .ומש לע ארקנו רבעשל יקריע ידוהי תמורתב סקוהש ידוהי רפס תיב היה הז
 המוקב .הליפתל תומלוא ויה ולא תותכ ירחא .יממע רפס-תיבל תותכ הביבסמו דאמ הלודג רצח הנושארה
 הלודג הדבעמ וב התיה , (\סחססח \!9(ח0ו90וסח) תיטירבה תורגבל ןיכהל ודועייש ןוכית רפס תיב ןכש הינשה
 רפס תיב .ך"נתה ירפסמ תולודג תונומתב סיסוכמ ויתוריקש תוגצהל לודג םלוא םג היהו ;הימיכלו הקיוזיפל
 .ןודנולב הצכרמש אחַפוס-)סושופח //55009וו0ח -ה תוסחב היה הז

 וחלשנש םירומ י"ע בורל - תילגנאב היה ןוכיתבו ;תיברעב היה תועוצקמה דומיל ,יממעה רפסה תיבב
 .הילגנאמ

 ךוניחה דרשמ לש יצראה ןחבמה תא החלצהב יתרבע 198 ינויב .יממעה רפסה תיבב יתייה סינש שמח
 רפס-תיבל תשגל רוסא וידעלבש) יקריעה

 תרומ י"ע לארשי-ףראמ ארקמ רפסב תילארשי תירבע יתדמל הזה רפסה-תיבב ילש תישילשה הנשב .(ןוכית
 הרומה תא .ך"נתל וחמ תירבעה הפשה דומיל תא תיקאריעה הלשממה הרסא וז הנש ירחא .םשמ חלשנש
 .ןדרי ךרד לארשי-\ראל הסג הרוצב התלגה תירבעל

 גוהנ היה ,ןוכיתב הנושארה םידומילה תנש ףוסב .1940 ינוי ףוס דע - םינש 4 יתדמל "שמש" לש ןוכיתב
 .הקיטמתמב תורחת ןחבמ תושעל

 דומיל רכש סולשתמ רוטפ אוהש רקי רבד יתלבק ,ליגרה סרפל ףסונב .המיהדמ החלצהב וז תורחת יתרבע
 יקריעה ךוניחה דרשמ לש סייניבה תביטח לש יצראה ןחבמב יתנחבנ תישילשה הנשה ירחא .תואבה םינשל
 םינחבמל תשגל ידכ הו ירחא םייתנש לש סומינימ םג ךירצ .תורגבה ידומילב ךישמהל היה רוסא וידעלב)
 .(לנרטסקא אלו רפס-תיב ךרד קר - תיקריעה תורגבה לש םיימשרה
 ןחבמ תא תונייטצהב יתרבע ,ןכמ רחאל הנש .דאמ םיהובג םינויצ יתלבק םייניבה תביטח לש הז ןחבמב
 ,תילגנא :תועוצקמב היה הו .דדגבב תיטירבה תורירגשה ךרד - (\סחטסח 8(ח₪!8ווסח) תיטירבה תורגבה
 רפס-תיבל רובעל ךירצ יתייה תיקריעה תורגבה תדועת תא גישהל ידכ .הימיכו הקיּויפ ,הקיטמתמ ,תיברע
 .("תיממעה ;ףפטטיפ" םשב ,ידוהי) רחא

 םידימלת סע תורחתהל ןיינע יל היה אלו תונרקס ךותמ רקיעב יתדמל ,ילש רפסה-תיב תונש לכבש ,ןייצל
 .םיגשיהב התכב ןושארה דימת יתייה .יתתכב םיחילצמ

 תורגבה תדועת ילבש ןייצל .הקינטובו היגולואוז :יליבשב םישדח תועוצקמ ינש יתדמל ןורחאה רפסה-תיבב
 .יקריעה אבצה לש הבוחה תורשל סייגתהל בייח יתייה ,תיקריעה

 הברה .דדגב ידוהי לע םורגופ היה 2/6/41-ב לבא .1941 לנוי ףוסב תיקריעה תורגבל ןחביהל רומא יתייה
 תאצל ונחלצה יתחפשמו ינאש לזמ .ופרשנ וא וזזבנ וצרפנ םידוהי לש םיתב הברה .סוי ותואב וגרהנ סידוהי
 .קד שובלבו לכ-ירסח ונאצי .דדשנו ץרפנש ינפל ןורחאה עגרב ונתיבמ חורבל ונקפסה רשאכ םייחב הּומ
 .דדגבב רדס תושעל ינדריה ןויגלה תא סינכה יטירבה אבצה .ןוטלש יפוליח ויה שדוח ותואב

 אלל יתשגנ ולאה תוניחבל .1941 רבמטפס שדוחל וחדנ תיתלשממה תורגבה לש םייצראה סינחבמה לכ
 ירחאש ,ןייצל .קריעב ןושארה יתייהו יתחלצהש התיה האצותה .תואצרהל תורבחמ אללו דומיל ירפס
 אל זא לש תואיצמב ךא ;יאקיויפ תויהל יתפאש .דדגבב תידוהי הביבסב רוגל יתחפשמ הרבע םסורגופה
 .ימולח תא םישגהל יתלוכי



 החָפוס-06אופח -ה ןובשח לע - הילגנאב ידומיל תא ךישמהל יתלוכי אל הינשה םלועה תמחלמ ללגב
 .הקיטסיטסל תיצכרמה הקלחמב יתדבע .יטירב לוהינב היהש תבכרה דרשמב דובעל יתכלה . 4850018000

 ;ההובג הקיטמיתמ תיאמצע הרוצב יתדמל יתדובע ןמזב .תיאקירמא תילמשח בושיח תנוכמ יל התיה
 .(/סו89-8/ו, סאוסז ךרד) תילגנא תורפס יתדמל ,ריוא ראודב תובתכתהב סידומילל ןוכמ תרזעבו

 עבטמ לש םינופוק סינוקו ראודל םישגינ :ירמגל טושפ היה םסולשתה .הילגנאמ רשי יתנמזה םירפסה תא
 .ריוא ראודב בתכמב הז תא סיחלושו (גנילרטס הריל לש סינוש םיכרעב) יטירב

 לש !חו6חח60446 -ה תדועת תארקל - תיטירבה תורירגשה ךרד - דדגבב יתנחבנ 1946 ינו: ףוסב
 תיסאלק תיברע ,תילגנא תורפס :תועוצקמ העבראב תונייטצהב םינחבמה תא יתרבע .ןודנול תטיסרבינוא

 תישומיש הקיטמתמו הרוהט הקיטמתמ ,(תינווי וא תיניטל םוקמב הז תא תחקל יתישרוה "יתאיסא" רותב)

 .(הקימנידורדיהו הקיטטסורדיה ,הקימניד ,הקיטטסמ תבכרומ -הקיויפה לש דוסיה - הקינכמ=)

 תטיסרבינוא לש 8.4 -ה תדועת תארקל - תיטירבה תורירגשה ךרד בוש - דדגבב יתנחבנ 1947 ינו: ףוסב
 הקיטמתמו הרוהט הקיטמתמ ,תיסאלק תיברע :תועוצקמ השולשב תונייטצהב םינחבמה תא יתרבע .ןודנול
 הניחבה ,וב יתנחבנש עוצקמ לכבש ןייצל .=וז8 םוצופוסח 0855 -ב ילש 8.4 -ה תדועת תא יתלבק .תישומיש

 .ןודנול תטיסרבינוא לש =אופזחפו-ה ינחבמב היה ךכ .תועש שולש ךשמב םימעפ שולש התייה

 יל התיה אל .םידוהיה תאיצי תא הרסא תיקריעה הלשממה לבא ,ידומיל ךשמהל הילגנאל עוסנל יתיצר

 תרזעב) רבעמ תדועתב , 1950 תנש ףוסמ תינומהה הילעה תרתהב עיגה הזה סנה .סנל תוכחל אלא הרירב
 יתישע הז תא .תיקריעה תוניתנה לע רתוול וילע היה ,הצרא תולעל הצרש ידוהי .(ןבומכ םיאקירמאה

 - םיכחוגמ םיצוריתב תיקריעה הרטשמה הבכיע קריעמ יתאיצי תא .יתדובעמ יתוא ורטיפ דימו ;םדקהב
 תינויצה תרתחמה תעונתב רבח יתייה הצרא יתיילע ינפל םינש המכ ,בגא ) .ל.ה.צ-ל סייגתאש ששחמ

 .ינומכ לשו ילש בוכיעה רתוה םיאקירמא סיצחל לשב ,בושו ("צולחה"

 .(ןיסירפקל ויה תוסיטה ןכ-ינפל) דולל דדגבמ .הנושארה הרישיה הסיטב דדגב תא יתבזע 19/2/51 םויב

 יתקפסה ,יתושרל דמעש רצקה ןמזב .14/3/51 -ב תאא יתישע .ל.ה.צל סייגתהל יתשרדנ ,הצרא יתעגה סע

 הרומה תא םגו םידידיו החפשמ יבורק רקבל סג יתקפסה .אבס-רפכו םילשורי ,ביבא-לת ,הפיח תא תוארל
 .ןוכיתב הימיכו הקיויפל ילש הקיה

 ינב םיקינצוביק ויה ילש הקלחמה תיצחמ .97 לש יאופר ליפורפ יל היה ."ןיפירצ"ב יתרבע תונוריטה תא

 יתחלשנ 1951 יאמ ףוסב .םהלש המרב תירבע רבדל יתדמל תונוריטה סותב .דאמ יבויח םשור ילע ושעש 8
 הדיחיל יתחלשנ ,תונויאר רפסמו םימי המכ ירחא .תיברעה הפשב ההובגה יתעידי ללגב ןיעידומ-ליחל
 הדיחיה דקפמ סהדנ ,יל השענש ןושארה ריקחתב .היסנפל יתאיציל דע - הנש 30 :תראשנ הבש תגווסמ
 -ה סיטרכ תא דקפמל יתרייצ .עיגהש 1.8. דויצ תוארל יתקפסה ,יתדבעש ןכיה ,דדגבב רבכש ינממ עומשל
 רקחמב הדובעל רהמ יתרבע וז הדיחיב .המוטקה הנוילעה תילאמשה ותניפו וירוט 80 לע יתיארש \.8.א
 .יטמתמ ורקיעבש

 .ןוחטיבה רשו הלשממה שאר זא היהש ןוירוג-ןב דוד ידימ "לארשי ןוחטב סרפ" יתלבק 11/5/61-ב

 בשחמ .(/צטוקלג6 בשחמ) תובוחרב עדמל ןמציו ןוכמב ,צראב ןושארה בשחמה הנבנ םישימחה תונש ףוסב
 יתדבע ,ותמקה רמגב .וב תנכתל ךיא יתדמל ותיינב ידכ ךות .ב"הרא-ב רבכ הנבנ והומכש רחאל דימ הנבנ הז
 הנושארה התיה ,בושו .בושחימל 1.8.8 דויצ הקיזחהש ראב הנושארה ונמזב התיה ילש הדיחיה .וילע דימ
 בשחמל ףוחד ךרוצ היה .ותוא ונמתס טעמכש דע שושו> 46 -ה בשחמ לע הברה ונדבע .בשחמב השמתשהש
 םיסדנהמ המכ .םיבשחמ חותיפ לע הדבע אל ןכלו םיבשחמב זא הנימאה אל !.8. תרבח .לודג רתוי ,שדח
 רצייל הרבחה ילעב תא וענכש סה סש .הסיבכ תונוכמ תרציימה שוהווסס תרבח תבוטל התוא ובזע הלש
 תוטלופ תולודגה תורונמה תא ופילחה רשא םינטקה סירטסיסנרטה קושל ואצי ןמזה ותואב .םיבשחמ
 הנבו ;(זחג846 סשב בשחמ) קחושסס0 תרבחמ ןושארה בשחמה תא ןוחטיבה דרשמ הנק 1960 תנשב .סוחה
 הז ירחא .םיבשחמל מ"רממ תדיחי הדסונ םש .ןג-תמרב תושילשה הנחמב םיבשחמל ןושארה ןקתמה תא
 ו.8.ש  יבשחמל דאמ רהמ ורבע מ"רממב .הלש םיבשחמה תרדס רוצייל הרבעו .ו.8.₪  תרבח התשעתה
 .ןוסחיאה יעצמא תא הנימאו הפי הרוצב וחתיפש

 .ןוחטיבה דרשמו .ל.ה.צ ימרוג ומכ - מ"רממ יבשחמב יתדיחי הדבע בר ןמז
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 /תרכומו שדח יעדמ בשחמ קושל האיצוה !.8.₪/ תרבחש - תיעוצקמה תורפסה ךרד - יתיליג 1969 תנשב

 יעדמ בשחמ סע קושל האציש השדח תיאקירמא הרבח רובשל ידכ תאז לכ - דספה ריחמב ותוא הריכשמ

 אל -וז המישמב יתחלצה .יתדיחיל !.8.₪ לש הגה בשחמה תאבה יתמטו ;וזה העידיה לע יתילע .הרחתמ

 .מ"רמממ שורפתש .ל.ה.צב הנושארה התיה יתדיחיו ןיעידומ-ליחב ןושארה היה עיגהש בשחמה .הלק ךרדב

 יתורש תא יתמייס .תורש ןוכרדב ,הנידמה תוחילשב ל"וח-ל םימעפ שולש יתעסנ .ל.ה.צב יתורש ןמוב

 .31/10/81 םויב היסנפל יתאצי .ל"אס תגרדב

 סינב ינש ונל ודלונ ןמזה ךשמב .הלוגס ,יתדוד-תב סע - יתנתחתה ראב הנושארה יתנשב ,תישיא הניחבמ

 .(תונב 4 ,םינב 3) םידכנ העבש יל שי .םידלי סע םיאושנ סלוכ םויכ .תבו

 | סייחב רידנ םירקמ ףוריצ

 דיקפהש רחאל יקריע ןוכרדב קריע תא "שמש" ןוכיתמ ירבח 'דוד' בזע ,הצרא יתיילע ינפל םייתנש טעמכ

 ןהו קריעב ןה ,ןמגה לכ ותא יתבתכתה .הינטירבב עקתשהלו דומלל התיה ותרטמ .רניד םייפלא ןמוזמב

 היהש 'ןייטשרומרמ לימא' תא ןודנולב דחא ברע שגפ אוהש יל בתכ דחא םונ .יתיילע רחאל לארשיב

 שגפמ ותואב .ונלש התכב תילגנאל הרומ םגו דדגבב "שמש" ןוכיתה רפסה-תיב להנמ תמייוסמ הפוקתב

 רותב - ןודנול 8.8.0-ב) 'ןייטשרומרמ לימא' לש תבותכה תא ירבח דודמ יתלבקש ירחא .הברה ילע ורבד

 לע שגרמ הבושת בתכמ 7/9/51 -ב ונממ יתלבקו בתכמ ול :תבתכ ,(תיסרפהו תיברעה הקלחמה לע יארחא

 .8.8.0 -ה לש ריינ

 :ילא ובתכממ םימגרותמ םיעטק ןלהל

 תולעהל חילצמ דימת סכמ דחאמ בתכמ וא רוקיב .....םכלש התכב סידחוימ חאנהו הואג יל התיה"

 סינפ סע דאמ ןטק דלי טלוב דמוע וזה הנומתב ....תורואנה ןתפמ לע םיטהול תוחומו סינפ לש הנומת

 ."ללכהמ אצוי יטמתמ שאר סעו טהלו םייח םיאלמ

 יאקיתמתמ - 'גדירבמק תטיסרבינואמ) ולש קיתו דידימ הרזע לבקל יל עיצה ובתכמ ףוסב .יתוא ראית ךכ

 .תובוחרב ןמציו ןוכממ סיליג ריד (דאמ בוט רוחבו םישרמ

 סיליג ריד הילע דקיפ וינפל .הדיחיה דקפמ 'אריפש ריאמ' היה ,1951 יאמ ףוסב :תדיחיל יתעגה רשאכ

 בתכמה תא יתיארה הז סיליג רידל .הדובע יניינעב תוצעייתהל ישיש סו: לכב הדיחיל עיגמ היה אוהו ;לינה
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